
Energien kan bruges mere 
ef fektivt, når vi bygger
DER BLIVER BRUGT meget energi, når man bygger. Materialer bliver transporteret til byggepladsen, tunge 
maskiner løfter og graver, og en del materialer skal holdes varme for at tørre undervejs i byggeprocessen.

I DANMARK har vi tradition for at bygge med tunge materialer. Det betyder, at materialerne i sig selv har er 
stort klimaaftryk. Derfor er en anden stor udfordring at sikre, at vi bruger materialerne klogt.

BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN er den eneste branche, der har haf t en stigende CO2-udledning siden 
1990. I 2017 blev der udledt 420.000 tons CO2 ækvivalenter i forbindelse med byggerier.

KLIMAPARTNERSKABET vil blandt andet se på, hvordan materialerne bliver brugt. Vi skal ikke bruge for 
meget, vi skal begrænse spild, og vi skal lede ef ter nye løsninger, som har en lavere klimapåvirkning. Det hele 
skal naturligvis foregå samtidig med, at vi bygger i god kvalitet og uden byggesjusk.

KLIMAPARTNERSKABETS arbejde er afgrænset til det, der foregår under selve byggeriet. Produktionen 
af byggematerialer som cement og tegl hører under klimapartnerskabet for den energitunge industri. Og når 
bygningen står færdig, får den varme og strøm. Det hører under klimapartnerskabet for energi og forsyning. 
Derfor er samarbejde med de øvrige klimapartnerskaber også højt på agendaen.

KLIMAPARTNERSKABET for bygge- og anlægssektoren vil dog både se på, hvordan man kan styrke 
indsatsen for at energief fektivisere den eksisterende bygningsmasse og bygge- og anlægsprocessen, samt 
se på mulighederne for at bruge materialerne klogt. 
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